PIN-kalkulaatori kasutusjuhend
1. Kalkulaatori käivitamine
1.1. Esmakordsel kalkulaatori käivitamisel tuleb Teil määrata PIN-kood, millega saate
seadet edaspidi kasutada. Selleks:


Lülitage kalkulaator sisse vajutades nuppu ◄



mõelge välja ja sisestage 4-kohaline PIN-kood (ekraanil tekst NEW PIN)



sisestage sama PIN-kood uuesti (ekraanil tekst PIN CONF)





kui ekraanile ilmub tekst NEW PIN CONF, siis PIN-koodi määramine
õnnestus



kui ekraanile ilmub tekst FAIL, siis sisestatud koodid olid erinevad ja PINkoodi määramine ebaõnnestus. Alustage PIN-koodi määramist uuesti (ekraanil tekst NEW PIN)

kui PIN-koodi määramine õnnestus, ilmub ekraanile sümbol ▼ ja kalkulaator on kasutamiseks valmis.

1.2. Korduval kalkulaatori käivitamisel:


vajutage nuppu ◄



sisestage Teie poolt määratud PIN-kood (ekraanil tekst PIN)


kui ekraanile ilmub sümbol ▼, on kalkulaator kasutamiseks valmis



kui ekraanile ilmub tekst FAIL, siis sisestasite vale PIN-koodi. Vajutage nuppu ◄ ja sisestage õige
PIN-kood (ekraanil tekst PIN).

NB! PIN-koodi sisestamisel numbreid ei näidata. Numbrit asendav „kriips” liigub allapoole.
NB! Numbri parandamiseks/kustutamiseks kasutage nuppu ◄

2. Kalkulaatori kasutamine
Sisenedes eBanki või mBanki (pärast kasutajatunnuse sisestamist) või helistades telefonipanka (peale kasutajanime
ütlemist) kuvatakse/öeldakse Teile 4-kohaline kood. Seejärel:


käivitage kalkulaator vastavalt punktile 1.2.



sisestage kalkulaatorisse eBankist/ mBankist/ telefonipangast saadud 4-kohaline kood (ekraanil sümbol ▼)



kalkulaator kuvab Teile vastuseks 7-kohalise koodi, mis tuleb sisestada eBanki/ mBanki või öelda
telefonipanga tellerile

NB! Koodi kuvatakse kalkulaatoris 30 sekundit. Seejärel lülitub kalkulaator automaatselt välja. Kui soovite
kalkulaatorit varem välja lülitada, vajutage nuppu ◄

3. PIN-koodi muutmine
Teil on võimalik kalkulaatori käivitamiseks vajalikku PIN-koodi muuta. Selleks:


käivitage kalkulaator vana PIN-koodiga vastavalt punktile 1.2.



hoidke nuppu ◄ all paar sekundit



toimige sarnaselt punktis 1.1. toodule

4. Lukustunud kalkulaatori avamine
Kalkulaator lukustub peale 5 vale PIN-koodi järjestikku sisestamist.


Kalkulaator kuvab Teile mitu korda on vale PIN-koodi sisestatud (nt. ekraanil tekst FAIL 3)



Teadet kuvatakse kalkulaatoris seni, kuni olete sisestanud õige PIN-koodi. Õige koodi sisestamiseks
vajutage nuppu ◄ (vt p.1.2.)



Kalkulaatori lukustumisel kuvatakse ekraanile tekst LOCK ja 8-kohaline number.



Lukustunud kalkulaatori avamiseks pöörduge koos kalkulaatori ja isikut tõendava dokumendiga
pangakontorisse. Kalkulaatori saab avada ainult pangas.

NB! Peale LOCK-teate ilmumist ei saa Te kalkulaatorit enam kasutada. Kui Te siiski proovite kalkulaatorit
käivitada, lukustub kalkulaator jäädavalt pärast 3 vale koodi sisestust. Sellisel juhul tuleb Teil taotleda uus PINkalkulaator vastavalt Danske Banki hinnakirjale.

5. Soovitused PIN-kalkulaatori kasutajale




Teie turvalisuse huvides hoidke PIN-kood ja kasutajatunnused PIN-kalkulaatorist eraldi.
Kalkulaatori kadumisest teavitage koheselt Danske Banki.
Kui Teil on kalkulaatori kasutamise kohta küsimusi, siis palume Teil helistada Danske Banki infotelefonil
6 800 800 või pöörduda Teile sobivasse Danske Banki ärikeskusesse.

